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Jaučiame gilų liūdesį staiga mirus garbingam Melbourne lietuvių Parapijos 
klebonui, daugelio organizacijų Dvasios Vadui, tauriam kunigui

A. A.
prel. PRANUI VASERIUI

Jo praradimo paliktu skausmu dalinamės su visa Australijos Lietuvių 
Bendruomene ir Melbourne Katalikų Parapija.

Ypatingai gili ir nuoširdi mūsų užuojauta skiriama jo konfratrui kun. Dr.
Daukniui, kartu su stiprybės linkėjimais.

Užjaučiame ir suprantame tą gilų netekimo skausmą brolio Juozo Kanadoje 
ir brolio Alfonso Lietuvoje, kaip ir visų giminių ir artimųjų

ALB Krašto valdyba

A. A.
Prelatui PRANUI VASERIUI

Melbourne katalikų parapijos Kapelionui, staiga mirus, reiškiame gilią 
užuojautą jo broliams Juozui Kanadoje ir Alfonsui Lietuvoje bei jų 
šeimoms

Australijos Lietuvių Fondas

A. + A.

PRELATAS PRANAS VASERIS

Netikėtai mirus
A. A

Prelatui PRANUI VASERIUI

reiškiam gilią užuojautą jo broliam ir visiem Viktorijos lietuviam, 
netekusiem kilnaus dvasios vado.

Melbourne Lietuvių klubo valdyba

A. A.

Prelatui PRANUI VASERIUI

staiga mirus, "Tėviškės Aidų" redaktorių kun. Dr. P, Dauknį 
užjaučiu, netekusį draugo, su nuoširdžiu atsidėjimu dirbusio Dievo, 
Tėvynės ir Australijos lietuvių garbei ir gerovei.

Vincas Augustinavičius
"Mūsų Pastogės" redaktorius.

PASAULYJE
CHEMINIAI GINKLAI

Sovietai pademonstravo cheminių 
ginklų pajėgumą tarptautinei delega
cijai, kuri susidėjo iš 110 vakariečių 
diplomatų. Manoma, kad Sovietų 
Sąjunga turi cheminių ginklų maž
daug 600,000 tonų.

Vakariečiai nėra tikri, kad sovietai 
parodė visus turimus cheminius gink
lus. Trijų rūšių ginklai nebuvo 
parodyti: dujos, veikiančios nervų 
sistemą, odą nudeginančios ir V R 55.

Generolas Anatoly Kuntsevich, 
gynybos ministerijos oficialus parei
gūnas pareiškė, kad cheminius ginklus 
su cyanide sunaikino pasauliui apie tai 
neskelbdami. Tie ginklai buvo paga
minti 1920 ir 1930 metais ir yra išimti 
iš apyvartos. Generolas Kuntsevich 
pasakė delegatams, kad pakviesdami 
juos ir viską parodydami nori, jog 
visi žinotų - jie nieko neslepia.

Delegatų paklaustas apie parodytą 
ypatingą naikinamąjį ginklą - kom
pleksą, kiek tokių ginklų turi, 
Kutsevich atsakė, kad susiėjimo 
tikslas buvo parodyti, bet ne pranešti 
kiek turi.

KINIJA
Kinijos vadas Mao nuolat bijojo 

Sovietų invazijos, taigi pagrindinę 
industriją steigė tolimose, tiesiog 
neprieinamuose vietovėse, kaip vaka
rinėje Sichuan dalyje.

Kai 1959 m. Kinijos ir Sov. Sąjungos 
keliai išsiskyrė, Kinijoj buvo paskelb
tas šūkis: "Ruoškis karui ir būsimam 
sunaikinimui". 1960 m. daugybė fabri
kų ir milijonai žmonių buvo Iškeltų į 
pustuštes, sunkiai pasiekiamas vieto
ves. Net ir dabar daugelis fabrikų 
negali gerai gyvuoti dėl to, kad 
randasi užkampiuose. Shanxi provin
cijoj kai kurie fabrikai buvo įrengti 
požemiuose.

Deng Xiaoping reformos 1979 m. 
padėtį krašte pagerino. Daugybė 
žmonių nuo Mao laikų gyveno 
palapinėse ir pašiūrėse, stokojo 
maisto. Deng paskyrė pinigų namų 
statymui.

Nežiūrint Deng reformų, sunku yra 
išbristi iš sunkumų, kuriuos Mao buvo 
"sukūręs". Prie Mao intelektualai 
buvo labai pažeminti. Deng potvar
kiais pakėlė jų statusą.

Melbourne katalikų parapijos kapelionas prelatas Pranas Vaseris rugsėjo 29 
d. ruošdamasis rytinėm mišiom staiga mirė širdies priepuoliu. Prelato 
atgaivinti negalėjo nei daktaras, nei greitoji pagalba.

Prelatas Pranas gimė 1915 m. Igarių kaime, Kretingos apskrityje, 
pasiturinčio ūkininko šeimoje. Būdamas 10 m. svajojo tapti kunigu. Jo svajonė 
išsipildė. 1933 in. jis buvo priimtas į Telšių Kunirų Seminariją, kurią baigė 
1940 m. ir buvo vyskupo Justino Staugaičio pašventintas kunigu.

1940 metais Lietuva buvo prijungta prie Sovietų Sąjungos, tad jaunam, tik 
ką įšventintam kunigėliui Pranui jau tada prasidėjo įvairios problemos, nes 
patriotizmas, meilė tėvynei ir pasirinktas kelias tarnauti Dievui buvo 
komunizmo idėjų parblokštas, suniekintas. Būdamas Tirkšlių parapijos vikaru 
turėjo daug galimybių bendrauti su jaunimu, suprasti jų galvoseną ir siekius. 
Vėliau, prasidėjus Vokiečių-Sovietų karui, karo sūkurio blaškomas, kaip ir 
daugelis mūsų, atsidūrė Vokietijoje. Karui pasibaigus studijavo Heidelberg 
universitete fiziką, ėjo kapeliono pareigas Karlsruhe lietuvių studentams. Po 
to atvyko į Weiden lietuvių stovyklą, lietuvių gimnazijoje dėstė fiziką- 
matematiką, buvo skautų kapelionu.

Vokietijoje prasidėjus emigracijai, kun. Pranas, pilnas energijos ir idėjų, 
1950 m. atvyko į Australiją, į Melbourno miestą. Arkivyskupas Mannix jį 
paskyrė Melbourno lietuvių kapelionu. Tuo laiku lietuviška Bendruomenė buvo 
kūrimosi stadijoje, tad darbo buvo daug visiems, o ypatingai jaunam kunigui 
Pranui, kurio pastangomis buvo gautas leidimas naudotis šv. Jono Bažnyčia 
East Melbourne, labai patogioje ir geroje vietoje. Prie bažnyčios buvo dvi 
salės ir mokyklos patalpos.

Vienas iš svarbesnių prelato Prano darbų, tai įkūrimas Parapijos 
Sekmadienio Mokyklos, ir parapijos choro. Jis buvo vienas iš iniciatorių 
kuriant Australijos Lietuvių Katalikų Federaciją, tapdamas pirmuoju 
valdybos pirmininku. Jo pastangomis buvo nupirkti dabartiniai Parapijos namai 
Kensingtone, kur randasi "Tėviškės Aidų" redakcija ir administracija bei 
spaustuvė. "Tėviškės Aidus” redagavo dešimt metų.

Prelatas Pranas buvo svarbus ir aktyvus asmuo mūsų Melbourno lietuvių 
Bendruomenėje. Jis buve^visų gerbiamas, tolerantiškas, nes suprato kiekvieno 
patrapijiečio problemas ir stengėsi su visais palaikyti draugiškus santykius. Jis 
sutuokė daugelį porų, pakrikštijo jų vaikus, anūkus, aprūpino sakramentais 
sergančius ir iškeliaujančius į amžiną poilsį... Buvo Dvasios Vadu daugelio 
organizacijų, apdovanotas tų organizacijų ordinais. Prelatas Pranas buvo 
mūsų TAIKOS IR VIENYBĖS skleidėjas.

Prieš pora metų jis atšventė savo 45 metų kunigystės ir 70 metų amžiaus 
jubiliejų, Jo Šventenybė Popiežius Jonas - Paulius II suteikė jam Garbės 
Prelato titulą už nuopelnus katalikiškoje veikloje lietuviu tarpe.

Prelatas Pranas taip staigiai ir nelauktai Viešpaties buvo pašauktas, liks 
mūsų širdyse dar daugelį metų. „ »

A. A
Prelatui PRANUI VASERIUI,

Melbourno katalikų parapijos Kapelionui, nelauktai ir staigiai 
atsiskyrus su šiuo pasauliu, mes liūdime ir reiškiame gilią užuojautą 
prelato broliams Juozui Kanadoje ir Alfonsui Lietuvoje bei jų 
šeimoms.

Elvyra ir Ričardas Šemetai
Algis ir Jonas Šemetai su šeimomis.
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PLB Valdyboje
POLITINĖ KONFERENCIJA

1987 spalio 23-25 dienomis JAV 
sostinėje Washingtone, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdyba šaukia 
politinę konferenciją kartu su JAV 
LB Krašto valdyba, Kanados LB 
Krašto valdyba ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo sąjungos valdyba.

Konferencija žvelgs į susidariusią 
tarptautinę padėtį, aptars Lietuvos 
laisvės veiklos kryptį bei darbus 
išeivijoje, aiškinsis šiuometinius išei
vijos uždavinius laisvės kovoje ir 
būdus juos sistematingai įgyvendinti. į 
konferenciją kviečiami Bendruomenės 
ir kitų lietuvių institucijų vadovai.bei 
darbuotojai, politinėje srityje vei
kiančios organizacijos bei vienetai, ir 
pavieniai politinės veiklos puoselė
tojai.

Konferencijos atidarymas bus spa
lio 23 dieną, penktadienį, 10:30 vai. 
ryto. Po himnų, invokacijos ir trumpų 
sveikinimų, kalbės amerikiečiai kal
bėtojai. Po bendrų pietų vyksime į 
Baltuosius Rūmus specialiems prane
šimams tarptautinės politikos klausi
mais. Vakare konferencijos viešbučio 
salėje priėmimas dalyviams ir sve
čiams. Šeštadienį, spalio 24 dieną, iš 
ryto bus ligšiolinės Lietuvos laisvi
nimo veiklos apžvalga, pranešimai ir 
diskusijos. Vėliau pranešimai ir disku
sijos apie ryšius su pavergta tauta 
galimų pasikeitimų tarptautinės poli
tikos šviesoje. Po pietų pranešimai ir 
diskusijos apie tariamų karo nusikal
tėlių ieškojimą ir gaires tuo klausimu

VIENA BĖD
Betvarkė, korupcija ir eilės prie 

tuščių krautuvių yra tipiškas didžio
sios rusų imperijos vaizdas. Pradedan
čiom prarasti kantrybę sovietų pilie
čių masėm Gorbačiovas padėjo pilną 
vilčių lėkštę. Deja, viltim riėpasotinsi 
išalkusių. Čia glasnost ateina pagal
bon šaukdama per spaudą ir radiją: 
"Palaukit draugai, kol naujas vadas 
pajudins savo magišką lazdelę ir viltys 
pavirs į rusišką pyragą". Apglušinti 
rusai yra pasiryžę laukti, nes kitos 
išeities vis vien nėra. Bet yra kitų, dar 
rimtesnių problemų, kurios kvaršina 
imperijos Nomenklatūros galvą, o gal 
ir ramiai miegoti neleidžia.

Prieš paskelbiant ekonomines re
formas Gorbačiovas buvo priverstas 
viešai prisipažinti, kad ikišioHaikoma 
neklystama ir tobuliausia marksistinė 
sistema yra padariusi ir dar toliau 
daro klaidas, kurios privedė Imperiją 
prie dabartinės ekonominės beveik 
katastrofos. Klaidų iškėlimo tikslas 
buvo įtikinti sovietų mases, kad 
pakeitimai yra ne tik reikalingi, bet 
dar neišvengiami. Šitam propagandos 
darbui buvo verbuojami ne vien 
Gorbačiovo šalininkai, bet ir mirtingi 
sovietų piliečiai. Bekritikuojant sis
temos ydas staiga buvo prieita prie 
nešvarios pokarinės Kremliaus politi
kos.

Vilniuje, Rygoje ir Taline pabaltie- 
čiai iškėlė slapto Stalino - Hitlerio 
pakto egzistenciją, net reikalavo 
paskelbti jo slaptų priedų pilną turinį 
spaudoje. Taip plačioji Sovietų Sąjun
ga ir Vakarų naivieji sužinojo, kad 
Pabaltijo valstybės tapo auka iš 
anksto suplanuotos Maskvos konspira
cijos ir kad tų kraštų okupacia neturi 
nieko bendro su žmonių noru įsijungti 
į Sovietų Sąjungą, kaip iki šiol 
aiškindavo Kremliaus propagandistai.

Drąsa viešai pasisakyti prieš rusų 
okupaciją, genocidą ir reikalavimas 
laisvo apsisprendimo teisės buvo 
Maskvai visai nelaukta komplikacija. 
Jei nei Lenkijoj, nei Vengrijoj niekas 
viešai neištaria nei žodžio prieš rusų 
invaziją, kaip galėtų išdrįsti pabaltie- 
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ateities veiklai. Vakare bendra vaka
rienė. Sekmadienį, spalio 25 dieną, iš 
ryto šv. Mišios viešbutyje, vėliau 
baigminė paskaita, konferencijos iš
vados ir uždarymas apie 1 vai. po 
pietų. Maloniai kviesdami į šią 
politinę konferenciją, labai prašome 
apie dalyvavimą pranešti iki spalio 17 
d. PLB valdybai, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636, telef. 312- 
778-2200

Pranešdami apie dalyvavimą, prašom 
atsiųsti oficialų vardą ir pavardę bei 
adresą, Social Security numerį ir 
gimimo datą. Šios informacijos reika
lingos Baltųjų Rūmų leidimui gauti 
(security clearance).

Konferencija vyks Sheraton Na
tional Hotel, Columbia Pike and 
Washington Boulevard, Arlington, 
Virginia 22204, telefonas (703) 521— 
1900.

Tikėdamiesi pasimatyti konferen- 
cioje, reiškiame gilią pagarbą.

Vytautas Kamantas
PLB valdybos pirmininkas

PASTABA
Australijos lietuviai pageidaują da

lyvauti konferencijoje, prašomi pra
nešti savo pavardes Danai Baltu
tienei- A.L.B. Krašto valdybos pirmi
ninkei, 3 Warren Crt. Mt. Waverley, 
Vic. 3149, tel. 277 3545.

Ą. NE BĖDA
čiai tai padaryti? Maskvos nelaimei 
tai įvyko ir dar pakartotinai. Toks 
imperijos egzistencijai pavojingas 
reiškinys dabar gali pasikartoti bet 
kur, kur yra rusų okupacija. Nenuosr 
tabu, kad Gorbačiovui teko pratęsti 
savo atostogas, kad apsiginti nuo 
priešininkų kritikų dėl leidimo at
skleisti nešvarios rusų imperijos 
istorijos lapus. Gorbačiovas turi dar 
žiūrėti, kaip suderinti glasnost politi
ką su atskirų tautybių noru būti 
laisvam ir kaip išvengti ar bent nutęsti 
imperijos iširimą. .

Viduje spauda visaip melavo apie 
Pabaltijo valstybių invaziją ir mėgino 
įbauginti žmones, kad neprisidėtų prie 
panašių "nacionalistinių chuliganų" 
provokacijų. Bet niekas nėra tikras, 
kad po pirmo baimės nugalėjimo mūsų 
tauta pakartotinai reikalaus jai pri
klausančios laisvės ir kad kitos tautos 
neužilgo paseks pabaltiečius.

Praradę nervus rusai ir jų KGB 
nutarė ieškoti kelių, kaip nutildyti 
mūsų išeivijos balsą Vakaruose. 
Maskva pasiuntė grupę įvairių tauty
bių specialistų santykių pagerinimui 
su išeiviais Vakaruose. Aišku, šita 
delegacija nepamiršo paimti ir stam
bius KGB specialistus iš okupuotos 
Lietuvos. O kad įsileistų į lietuvių 
namus KGB agentus, paėmė ir 
dainininką kartu. Kaip atsispirs išei
vijos lietuviai nenuėję paklausyti 
lietuviškų dainų po tiek metų 
iškentėtos nuostalgljos? Tik ir užsle- 
nyj sovietams nesiseka. Okupantam 
paslaugūs patamsių intelektualai, ku
rie pagal planus turėjo suorganizuoti 
tuos kultūrinius subuvimus, pasirodė 
visiškai nesugebą atlikti savo parei
gos. O tokių "pažangiųjų” įtaka 
išeivijoj yra lygi nuliui. Taip Maskva 
be reikalo išleidus nemažai dolerių 
KGB turistų pasivažinėjimui, nieko 
neatsiekė ir greičiausiai gaus papei
kimą grįžę į Vilnių.

Dalykas yra, kad rusų raudona 
meška turi tiek bėdų, kad jai pradeda 
suktis galva.

Dr. Jonas Kunca 
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Iš kalėjimo į laisvę

Profesorius Vytautas Skuodis, atvykęs iš okupuotos Lietuvos į Čikagą, su 
žmona Irena ir dukra Daiva.

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa surengė spalio 7 d susitikimą Niujorke 
lietuvių su buvusiu Vilniaus universiteto docentu ir sąžinės kaliniu Vytautu 
Skuodžiu, jo žmona Irena ir dukrele Daiva.

Ištisą savaitę Lietuvių Informacijos Centro rūpesčiu Vytautui Skuodžiui 
numatyta plati programa: privatūs pasimatymai su spaudos darbuotojais, 
valdiškų įstaigų pareigūnais, žmogaus teisių grupėm ir lietuviškom 
institucijom.

Vytautas Skuodis susitiks ir su JAV-bių katalikų episkopato atstovais.

IPaKSaVUILYJIE
CAIRO

Egipto sostinėje Cairo praėjusį 
sekmadienį vyko didelės iškilmės - 
atidarymas Cairo požeminio geležin
kelio, kuris yra pavadintas "Metro".

4,5 km. ilgio požeminė geležinkelio 
dalis sujungia Cairo pietinius prie
miesčius. Ateinančiais metais "Met
ro" bus pilnai išvystyta, sujungianti ir 
šiaurinius priemiesčius.

"Metro" požeminis geležinkelis su
mažins mieste užsikimšimą mašinomis 
maždaug 40 procentų. Manoma, kad 
"Metro" linija naudosis kas valandą 
60,000 žmonių.

"Metro" įrengė viena Prancūzijos 
Inžinierių firma, kurio atidaryme 
kalbėjo Egipto prezidentas Mubarak ir 
Prancūzijos ministeris pirmininkas 
Jacques Chirac.

Egipte išeinąs laikraštis "al-Gom- 
houria" džiaugėsi vedamajam "Metro" 
įrengimu. Pirmieji du įrengimai kaina
vo $700 milijonų amer. dolerių.

UGANDA
Afrikoje, Uganda krašte yra sukl- 

lėlė "kunigė" Alice Lakwena, maž
daug 30 m. Manoma, kad jos armija 
susideda iš 5000 vyrų.

Kelių dienų laikotarpyje Lakwena 
prarado 500 vyrų, nes Ugandos 
valdžios trupės bandė sukilėlius ap
supti. Sukilėliai buvo išsitepę kažko
kiu tepalu. Jie tikėjo, kad tas tepalas 
juos apsaugos nuo kulkų.

Lakwenos "armija" yra sudaryta iš 
Acholi, šiaurinės Ugandos genties. 
Lakwena yra "kunigė" savo įkurtoje 
sektoje, kuri sujungia krikščionybę su 
Afrikos "juodąja magika".

DETROIT
Šio mėnesio pradžioj mirė Henry 

Ford II, 70 m.
1945 m. JAV-bių prezidentas 

Franklin Roosevelt paskatino jį per
imti savo senelio "Ford Motor Co", 
biznį. Henry Ford II 37-nerių metų 
laikotarpyje iš smunkančio biznio 
padarė pelną nešantį industrinį viene
tą

Henry Ford buvo karininkas JAV- 
bių laivyne, kai prezidentas Roose
velt jį prikalbėjo gelbėti mašinų 

gamybą.
1845 m. Henry Ford II buvo tik 28 

m. Henry Ford buvo vedęs tris kartus. 
Trečią žmoną vedė 1980 m.

ŠVEICARIJA

Graikė milijonierė Kristina Onasis , 
36 m., išsiskyrė su ketvirtu vyru 
prancūzu, industrialistu T. Rousell. Jis 
yra 34 m., gyvena Šveicarijoj.

1985 m. buvo pradėta skyrybų byla, 
praėjus vieneriems metams po vedy
bų. Iš šių vedybų Kristina augina 
dukrą Athena, dviejų su puse metų.

BONN
Vakarų Vokietijos valdžia paliepė 

suareštuoti 53 metų moterį, mėginu
sią nelegaliai parduoti ginklus, vertės 
1,41 bilijono australiškų dolerių. 
Moteris bandė parduoti: 30 helikop
terių, 22 kovos lėktuvus, 200 tankų, 
tris pavandeninius laivus ir du laivus.

Moteris turi pilietybes Vakarų 
Vokietijos ir Argentinos. Ji priklauso 
"tarptautinei organizacijai", kuri 
prekiauja ginklais JAV-bėse, Prancū
zijoje ir Argentinoje pagamintais.

ATOMINAI GRYBAI

Rytų ir pietryčių Prancūzijoj 
surinktus grybus patikrino Prncūzijos 
vietinio komiteto mokslininkai ir 
nustebo, kad 17-ka mėnesių po 
Čemobilio katostrofos grybuose ran
dasi sukoncentruotas radioaktyvumas, 
vadinamas cesium. Botanikai paaiš
kino, kodėl šiais metais grybai dar turi 
tiek daug radioaktyvumo: grybai 
trąšas traukia iš lapų ir kitokių 
augalų, pustančių žemėje. Dulkės ir 
lietaus vanduo, kuriuose yra radio 
aktyvumo, įsisunkia į puvenas, taigi 
nieko nuostabaus, kad grybai pasidarė 
"atominiai".

SOV. SĄJUNGA

Pasirodo, kad šįmet buvo labai šalta 
vasara ir daug prilijo. Visur labai 
šlapia ir, jei kolūkyje yra žemdir
bystės mašinų, tai jų negalima 
naudoti lipniame purve, derlių tenka 
nuimti rankomis.
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VI ETO VI V 
ATSAKYMAS

Nustatant VI Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Komiteto Studijų Dienų 
vietovę, ieškojome tokios, kuri ge
riausiai atitarnautų Studijų Dienų 
poreikiams, būtent, skatintų atstovų 
susigyvenimą ir susikaupimą. Ieško
jome patalpų kuriose būtų galima 
visus atstovus kartu patogiai apgy
vendinti: kad ne vien tik be pašalinių 
blaškymų jie galėtų susikaupti prie 
kongreso darbų, bet ir glaudžiai 
susigyvenus, jie pilnai pažintų vienas 
kitą - pažintų būdą, mintis, lietuvišką 
pasaulėžiūrą, charakterio stiprybes ir 
silpnybes - ir iš atstovų tokio 
glaudaus, dinamiško vieneto, kad 
išsivystytų kongreso esminė dvasia, 
nulemianti VI PI,J Kongtreso pasise
kimą.

Canberroje, John XXIII bendra
butis, prie Australijos tautinio univer
siteto, tobulai tiko apsistojimui tarp 
Kalėdų ir Naujų Metų ,bet tai davė 
per mažai laiko Studijų Dienoms. 
Užtai buvo nuspręsta pradėti Studijų 
Dienas Sydnejuje gruodžio 21-mą, 
baigiant 23-čią. Tada Kūčias ir 
Kalėdas praleisti su Sydnejaus lietu
vių šeimomis, kurios apsiimtų "adop- 
tuoti atstovą".

Sydnejuje radome tinkamą "Na- 
amaroo" Uniting Church stovyklavie
tę, Lane Cove rajone. Čia glaudumo Ir 
susigyvenimo tikslai tobulai išsipildo 
įspūdingos australiškos gamtos aplin
koje, kur iš įvairių kraštų suvažiavę 
atstovai galėtų pradėti susipažinti su 
šiuo gražiu kraštu.

Parinkimas šių vietovių Studijų 
Dienoms sulaukė kritikos iš Austra
lijos lietuvių visuomenės - pagrinde 
vyresnės kartos ir tų, kurie nėra 
dalyvavę praeituose kongresuose. Čia 
bandysiu atsakyti i tą kritiką.

1. Kodėl Studijų Dienas iš viso 
ruošti Canberroje?

Nuo pat pradžios, norėta l Kongre
są atvažiavusiems atstovams parodyti 
kuo daugiau Australijos ir Kongreso 
parengimus ruošti per eilę miestų. 
Todėl, Kongreso atidarymas teko 
Sydnejui; Uždarymas Melbournui; 
Stovykla Adelaidei; o Canberra pui
kiai tiko Studijų Dienų poreikiams, 
parūpindama idealias patalpas John 
XXIII College, kurios sudaro tobu-
liausiąs sąlygas atstovams susikaupti 
prie savo darbų be didmiesčių 
blaškymų. Tokių patalpų kitur nepa
vyko rasti.

2. Kodėl Studijų Dienoms nepa
naudoti Lietuvių klubus, tiek Sydne
juje, tiek Canberroje?

Atsižvelgiant ( susikaupimo ir 
susigyvenimo reikalingumą, kad at
stovai galėtų rimtai atlikti savo 
darbą, (kuriam jų kraštų lietuviai juos 
išrinko) lietuvių klubai menkai išpildo 
š( poreiki. Priešingai:
a) baro ir pokerio mašinų ūžimas kaip 
tik blaškytų atstovus savo gundymais. 
Iš kitos pusės, užsienio atstovai vargu 
ar pasižymėtų savo piniginiu "turtin
gumu", ir viltis, kad jie stambiai 
pakeltų klubų finansini stovi, skamba 
kaip optimizmas be pagrindo.

b) klubuose ruošiant Studijų Dienas 
atstovų apgyvendinimas kelia pro
blemų. Atstovams reikėtų apsistoti 
pas (vairius lietuvius, kurie būtų 
įpareigoti 120 atstovų punktualiai 
suvežioti kas rytą | paskaitas ir darbo 
sesijas. Pasitikėjimas, kad toksai 
logistinis užsimojimas Sydnejaus 
didmiestyje sklandžiai vyktų, kelia 
rimtų abejonių, su kuriomis Kongreso, 
ypač Studijų Dienų rengėjai atsisakė 
susidurti - Studijų Dienų pasisekimas 
šiam Kongtresul per daug svarbus, kad 
pradėtume tyrinėti neaiškias galimy
bes.

Jei atsirastų Australijos lietuvių 
visuomenės tarpe susidomėjimo, klu
buose būtų galima suruošti "Aka-

PARINKIMAS —
I K RI TI KĄ

Dr. A. V. Stepanas
VI PLJK Studijų Dienų 

koordinatorius

demines popietes su Kongreso prele
gentais" - paprašyti, kad sukviesti 
prelegentai pristatytų savo paskaitas, 
pasidalintų savo mintimis su lietuvių 
visuomene ir Kongreso "dalyviais".

3. Girdėta negatyvių pasisakymų 
dėl Studijų Dienų "de facto" užda
rumo. Skundų, kad Sydnejaus lietu
viams bus sunku surasti "Naamaroo" 
stovyklavietę, o Canberra iš viso 
toloka nuo didesnių Australijos lie
tuviškos veiklos židinių. Suaukojus 
tiek pinigų, paremiant Kongresą 
finansinei, norėtųsi daugiau pamatyti 
atstovų, su jais pabendrauti.

Pagal tradiciją įsigalėjusią per 
praeitus Kongresus, Studijų Dienos 
(per pirmąjį Kongresą vadinosi 
"Atstovu ir Vadovų Stovykla") 
visuomet ruoštos nuošaliau nuo lietu
vių kolonijų - universitetų bendrabu
čiuose, ar stovyklavietėse toli nuo 
didmiesčių. Priežastis aiški: šalia jau 
kartotinai minėtų susigyvenimo ir 
susikaupimo poreikių, reikia prisi
minti, kad išrinktieji Kongreso atsto
vai būdami jauni ir daugumoje 
palyginus, prastai valdydami lietuvių 
kalbą varžytųsi iki nutylėjimo, jei 
aplinkui juos maišytus! daug vyres
niųjų žiūrovų. Net su geniausiomis 
intencijomis, nebūtų išvengtinas jų

PRI VALO 
BE N D R U O ME NĖS

K AS

VIKTORAS BALTUTIS

Šiuo klausimu buvo pasisakyta 
spaudoje, diskutuota suvažiavimuose 
ir studijų dienose. Buvo pareikšta 
daug ir (vairių nuomonių, net viena 
kitai priešingų bei prieštaraujančių.

Diskutuojant bendruomenės veiklos 
reikalą, buvo bandoma tą veiklą šiek 
tiek konkrečiau apibrėžti, t.y. nusta
tyti gaires ir net veiklos ribas.

Žinoma, vėlei susidurta su daugybe 
(vairiausių klausimų, kuriems net ir 
šiandien nėra surastas reikiamas bei 
tinkamas atsakymas.

Norint susidaryti ryškesni bendruo
menės veiklos vaizdą, tenka grįžti i 
mūsų bendruomenės gyvenimo pirmą
sias dienas, kai dar neturėjome jokių 
sąjungų, klubų ir tiekos organizacijų, 
kurių veiklą šiandien mums t.y. 
bendruomenės nariams tenka išlaikyti, 
t.y. ir finansuoti.

Atvykę Australijon neradome jokių 
stambesnių lietuviškų organizacijų. 
Velkė Australijos Lietuvių Draugija. 
Be to, pirmosios Australijoje dienos 
buvo lyg ir laikinumo ženkle. Negalė
jome sutikti su mintimi, kad šiame 
žemyne teks užauginti šeimas ir net 
užbaigti klajoklio gyvenimą. Prasidė
jęs Korėjos karas 1950 m. sudirgino 
viltis, bet tuoj pat teko priimti 
gyvenimo realybę, kad mūsų kraštas

susigėdinimas.: 0 Kongreso Studijų
Dienų pasisekimo užtikrinimas kaip 
tik reikalauja, kad atstovai turėtų 
progą kuo plačiau, kuo laisviau 
išsireikšti diskusijose, pasisakyti sim
poziumuose. Sąlygos privalo būti kuo 
palankesnės atstovų minčių, idėjų 
vystymui, nesvarbu kokio akademinio 
ar erudicinio lygio jos būtų.

Tuo tarpu, kartais nugirstas teigi
mas, kad jaunimui reikia "pamokinimų 
ir nurodymų iš vyresniųjų, kad kur 
nors nenuklystų”, Įžeidžiančiai nu
žemina Kongreso atstovus ir išeivijos 
lietuvių jaunimą bendrai.

Nepaneigiant viso šito, j šio 
Kongreso Studijų Dienų paskaitas ir 
simpoziumus galės ateiti pasiklausyti 
kas nori. Studijų Dienos bus atviros, 
tuo sudarant retą privilegiją. Austra
lijos lietuvių visuomenei. Kiek galės 
pasinaudoti ta privilegija, nustatys 
pačios paskaitų salės vietos talpumas. 
Naamaroo vieta ribota ir didelis 
skaičius žmonių netilps. Diskusijų ir 
darbo būreliai bei sesijos lieka 
uždaros vien tik atstovams - prašy
sime visuomenės šj nustaymą, dėl 
aukščiau minėtų priežasčių gerbti.

Viską susumuojant, verta pabrėžti, 
kad Studijų Dienos yra skirtos 
atstovams. Tai yra jų momentas 
ruoštis Lietuvos ateičiai. Tai nėra 
manifestacija visuomenei. Manifes
taciją visuomenė matys per Kongreso 
atidarymą, per uždarymą, per bendras 
Kūčias, per Kongreso koncertus. Per 
Studijų Dienas atstovai ruošis tarp- 
kongresinei veiklai sekantiems 3 ar 4 
metams. Ir tai bus jų manifestacija 
lietuvių visuomenei - o ne tai ką jie 
veiks per 8 Studijų Dienas. Juo 
tobuliau jie pasiruoš per tas 8 dienas, 
juo giliau jie susikaups bevysiant 
veiklos projektus, tuo stipresnė ir 
įspūdingesnė bus ta už viską svarbiau
sia tarpkongresinė veikla. Ir tame 
pasiteisins visa moralinė bei finansinė 
parama, visa ta "investacija" kuri 
plaukia į ŠI Kongresą.

Leiskime atstovams pilnai, be jokių 
kliūčių, įsijausti ir tada įgyvendinti VI 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
šūkį:

TAUTOS LIKIMAS - 
MŪSŲ ATSAKOMYBĖ!

Dr. A. V. Stepanas

FINA NS U O TI
VEI K L Ą

ne taip greitai išsilaisvins iš vergijos ir 
mes galėsime grįžti i namus. Taigi. 
Australija tapo nuolatinė mūsų gyve
nimo ir Jo pabaigos vieta; mūsų 
vaikams gimtinė ir savas kraštas.

Australijos lietuvių draugija įsi
steigusi 1929 m. Sydnejuje, atvykus, 
po Antrojo pasaulinio karo dypukams, 
1950 m. liepos 28 d. priima PLB 
statuto nurodytas gaires ir pirmame 
bendruomenės atstovų suvažiavime 
1950 m. gruodžio 29-30 d.d. Sydnejuje 
oficialiai persiorganizuoja ( Australi 
jos Lietuvių Bendruomenę.

Didesnėse vietovėse, kur gyveno 
daugiau lietuvių, tuoj įsisteigė apylin
kės, o mažesnėse - seniūnijos. 
Įsisteigusių apylinkių ir seniūnijų 
valdybos vadovavo Australijos lietu
vių politiniam, visuomeniniam ir 
kultūriniam gyvenimui. Valdybos buvo 
rankamos demokratišku būdu; visi 
nariai susimokėję solidarumo mokestį, 
turėjo teisę balsuoti.

Apylinkės valdybos ruošė (vairius 
parengimus; minėjimus, koncertus, 
balius ir kitokias pramogas ir visas jų 
pelnas ar nuostolis atiteko valdybai ar 
seniūnijos žinion.

Jau pradžioje penktojo dešimtmečio 
per Vasario 16 minėjimus ir Tautos 
šventes buvo renkamos aukos Tautos 
fondui, kuris Įsisteigė 1943 m. 
Lietuvoje, vokiečių okupacijos me

tais. Šios surinktos aukos buvo 
persiunčiamos j JAV esantį centrą. 
Australijos lietuvių politinei ar kultū
rinei velkiai iš Tautos fondui surinktų 
pinigų nebuvo galima panaudoti nei 
vieno cento. Australijoje velkė Kultū
ros fondas, kuris Įsisteigė 1948 m. 
gruodžio 6d. Jis veikė iki 1972 m., kai 
visa kultūrinė veikla perėjo ( bendruo
menės rankas ir Kultūros fondo veikla 
neteko darbo lauko, nes jame gyvai 
reiškėsi bendruomenės valdybos veik
la.

Iki penkto dešmtmečio pabaigos 
apylinkių valdybos, neskaitant besi
steigiančių lietuvių "parapijų", (ku
rių steigimui priešinosi Australijos 
arkivyskupijos) ir sporto klubų, be
veik visas bendruomenės gyvenimas 
tekėjo iš bendruomenės valdybų, tuo 
pačiu ir pajamos Iš (vairių paregimų 
plaukė (valdybų iždą. Valdybos be šių 
pajamų išrinkdavo solidarumo mokes
ti, kuris tuo metu buvo 10 šilingų, 
pagal tuometinius atlyginimus tai 
daugiau negu vienos valandos uždar
bis. Šiandien mūsų mokestis $ 5, kuris 
buvo priimtas 1984 m. Canberroje 
(vykusiame L LB Tarybos suvažiavime, 
tėra tiktai pusvalandžio uždarbis, bet 
ir tai jau skaitomas kai kam per 
aukštu.

Vienas iš pagrindinių faktorių ar 
priežasčių nulėmusių šiandieninę mū
sų bendruomenės struktūrą yra noras 
išlaikyti visų Australijos lietuvių 
priklausomumą bendruomenei. Ben
druomenę (registravus, jis dingtų, nes 
tada jai priklausytų tiktai tie, kurie 
pareikštų norą.

Kadangi bendruomenė nėra juridi
nis asmuo, arba kitais žodžiais 
tariant, neturi įregistruotos valdžios 
įstaigose savo konstitucijos, ji negali 
turėti nekilnojimo turto. Taip norint 
Įsigyti bendruomenės namus ar klubus, 
teko steigti naujas sąjungas, kurias 
(registravus būtų galima įsigyti žemę, 
pastatus, perimti palikimus ir t.t. Šias 
sąjungas ar klubus steigiant, nebuvo 
galima pasilaikyti jų pilno priklauso 
mumo bendruomenei ir teko pasi
klausti išrinktų tų sąjungų ir klubų 
valdybų gera valia ir moraliniu 
priklausomumu Bendruomenei. Pra
džioje bendruomenės valdybų pagei
davimai ir nurodymai-, buvo priimami, 
bet atsirado ir tokių atvejų, kai (kurta 
ar (steigta sąjunga atsisakė paklusti 
bendruomenės valiai.

Pirmiesiems atvykėliams baigiant 
įsikurti, atsirado daugiau laiko ir taip, 
kaip grybai po lietaus pradėjo dygti 
organizacijos, meno vienetai, sąjun
gos, klubai, sambūriai ir kt. Jų visą 
veiklą Ir neveikią teko išlaikyti 
bendruomenei, skirstant rinkliavas, 
pajamas, parengimus ir minėjimus 
paskiroms organizacijoms ar sąjun
goms. Žinoma,sumažėjo apylinkių ir 
tuo pačiu ALB Krašto valdybos 
pajamos.

Šiandien ALB Krašto valdyba ir 
Apylinkių valdybos bei seniūnijos 
išsilaiko iš pajamų, kurios turi 
tendenciją mažėti, mažėjant vyres
niajai kartai, kuri savo aukomis ir 
darbu išlaiko bendruomenės gyvastin
gumą.

1958 m. Melbourne (vykusiame ALB 
Tarybos VI-tosios sesijos posėdžiuose 
buvo nutarta imti šešių penų mokesti 
už visus parengimų bilietus.

Surinktas mokestis iš parengimų 
privalėjo būti panaudojamas kultū
rinei veiklai puoselėti ir remti. Šis 
mokestis nebuvo labai populiarus: 
sportininkai ir kitos organozacijos, 
kurios nereiškė didelio priklausomumo 
bendruomenei, šio mokesčio nerinko ir 
Jo nemokėjo. Ši nebloga idėja, gaila, 
neĮsigyveno ir mirė sava mirtimi.

Tęsinys "M.P." Nr. 41

"Mūsų Pastogė" Nr. 40 1987. 10. 12. pusi. 3
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prisimenant laimutę

Atskridai Tu čia 
sparnų papurenti, 
kaip gulbė išgerti 
iš šaltinio vandens, 
ir vėl Išskristi 
j nežinomų lemti...

30-to rugsėjo, pačiame pavasario 
gražume, žemei didingai pasipuošus 
gėlių žiedais, su šiuo pasauliu 
atsiskyrė Laima Migevičiūtė - Dei- 
klenė.

Tai buvo kukli, draugiška, pilna 
moteriško švelnumo, jautrios širdies 
asmenybė, kurios netekimą skaudžiai 
pajuto vyras, dukra, anūkai, artimieji, 
giminės, draugai, ir bendraminčiai.

Gimė 1925 m. lapkričio 19 d. 
Kaune. Baigė 8-tąją Kauno gimnaziją.

Už poros mėnesių, bolševikams 
artėjant, teko kartu su šeima pasi
traukti Vokietijon. Čia lankė Pinne- 
berge Pabaltijo universitete odonto
logijos fakultetą , kur susipažino ir 
ištekėjo už Vytauto Delkaus. 1949 m. 
likimas nubloškė t Australiją. Laikinai 
apsigyveno St. Marys kur gimė dukrelė 
Violeta. Po kurio laiko ' galutinai 
įsikūrė Cabramattoje.nors mintimis ir 
širdimi Ji gyveno Lietuvoje. Viskas kas 
lietuviška jai buvo brangu.

Nepaprastai mylėjo lietuvišką dai
ną, todėl net ir per laidotuves lydėjo 
ją lietuviškos melodijos, lietuviški 
garsai... §v. Mišias atnašavo ir 
Jaudinanti pamokslą pasakė prelatas 
P. Butkus. Prie karsto budėjo židinie-

čiai,kuriems Laima priklausė ir dirbo 
nuo pat pirmos jo Įsikūrimo dienos 
Sydnejuje.

Didelis būrys tautiečių palydėjo ją j 
amžiną poilsio vietą. Crematoriume 
atsisveikinimo žodj draugų vardu 
atsisveikino B. Vingilis, Lietuvių 
Skautų Židinio vardu B. Žalys, 
nušviesdamas skautavimo kelią. V. 
Narbutas išreiškė pensininkų užuo
jautą giminėms.

Padėkos žodi visiems, Išreiškusiems 
paskutinę pagarbą, tarė jos mylimas 
vyras Vytautas.

Laima paliko didelę spragą ne tik 
giminėms ir artimiesiems, bet ir 
draugams bei pažįstamiems, kurie ją 
prisimins kaipo malonią, šviesią šios 
žemiškos kelionės kibirkštėlę.

Ilsėkis ramybėje, Laimutė, toli, toli 
nuo mūsų brangios tėvynės...

Tamara Vingilienė
««< r** no mm ra t-s «sc<s oarcs cae-sraoss® raws m tM MKMiMMnuusi

PASKUTINIS PRAŠYMAS

A. A.
LAIMAI DEIKIENEI

mirus, giliam liūdesy likusius - mamytę Magdaleną Migevičienę, vyrą 
Vytautą, dukrą Violetą su šeima, sesutę Ireną Dūdaitienę, brolį Alį 
Migų ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Irena ir Algis Milašai 
Audronė ir Rimas.

A. A.
LAI.MUTEI DEIKIENEI

mirus, jos vyrą Vytautą, motiną Magdaleną Migevičienę, dukterį 
Violetą, seserį Ireną, brolį Alių bei jų šeimas užjaučiame ir jūsų 
skausmą kartu pergyvename.

Cecilija Protienė,
Laima ir Kęstutis Protai

Birutė Nagulevičienė ir sūnus Povilas

A. A.
LAIMUTEI DEIKIENEI

mirus, jos vyrui Vytautui, dukrai Violetai, mamytei Magdalenai 
Migevičienei, seseriai Irenai, broliui Aliui ir jų šeimoms gilią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

Grybų šeima, St. Ives, NSW.

A. A.
LAIMUTEI DEIKIENEI

mirus, vyrą Vytą, dukrą Violetą su šeima, mamytę Magdaleną 
Migevičienę, seserį Ireną, brolį Alių ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame ir liūdime kartu su jumis.

Elena ir Bronius Kiveriai 
Elena ir John Erzikov.

Birželio 12 d. gavau iš 
Marijono Skrinskos laišką, kurj 
pavadinčiau paskutiniu at
sisveikinimu vienišo, ligos pa
kirsto, visų užmiršto, jau bran
daus amžiaus sulaukusio tau
tiečio.

Marijonas laiške rašo nebe- 
turjs nei jėgų, nei drąsos 
atvykti ir pabendrauti su tau
tiečiais. Jis paskutinj dešimt
meti gyvenęs atsiskyręs nuo 
visų, paveiktas nusivylimo pa
čiu savim. Laiške išreikštas jo 
didelis troškimas, kad jo para
šytas eilėraštis "Skausmas širdį 
gelia" būtų išspausdintas "Mū
sų Pastogėje" po jo mirties.

Prieš mirti Marijoną aplankė 
kun. Povilas Martūzas ir Albina 
Zigaitienė, paguodė jį paskuti
nėse jo gyvenimo valandose.

Marijonas Skrlnska mirė rug
sėjo 29 d., palaidojo kun. P. 
Martūzas.
Palikęs šį sunkų gyvenimą, 
ilsėkis, Marijonai, ramybėje.

V. A.

PATIKSLINIMAS
"M.P" Nr. 39 per klaidą

Marijonas Skrlnska

SKAUSMAS ŠIRDį GELIA

Šešiolikta Vasario Diena Atgimimo 
Laimėta aukomis narsiųjų karių; 
Šešiolikta Vasario Diena Prisikėlimo 
Iš vergijos grandinių sunkių.

Dvidešimt metų Lietuva laisve švytėjo - 
Nepriklausoma, šventa, širdžiai sava. 
Daug Nemuno vandens Baltijon nutekėjo, 
Garbingai plėvesavo trispalvė vėliava.

Atgimusi Lietuva - Ateities Lietuva, 
Laisvę atgavusi narsiųjų aukomis, 
Vilties tiltus tiesė... Baudžiava - 
Sibiro grandys nutrūko užvis.

Bet žiaurus likimas taip lėmė, 
Kad žvaigždė raudona pabiro 
Lietuvos skliaustuose - aptemę 
Žemė - vėl atidarė vartus Sibiro.

Daug garsių vyrų laisvę prarado, 
Net ir mirtį sutiko be žodžio, tyliai 
Ir amžiną poilsį ne savo žemėje rado - 
Jie mirė, nes Lietuvą karštai mylėjo.

Skausmas lietuviui širdį gelia 
Ir iš akių jam veržiasi ašaros, 
Likimas Lietuvos sielvartą kelia - 
Kaip ilgai, o Dieve, bus jungas Maskvos,

įrašyta neteisingi mėn. vardai
pranešime apie mirusius. Turi būti Sydnejuje mirė: rugsėjo 29 d. Marijonas
Skrlnska ir rugsėjo 30 d. Laima Deikienė. Red.

| LIETUVIŲ KO-DPERRTIRĖ KREDITO DRAUGIJA "TfiLKR")

SKOLINA PINIGUS: lš 1 4 5% su turt0 Įkeitimu 
| iš 16.5% už asmenines paskolas

ZZZZZZZZZZZZZZZ',

Už terminuotus indėlius moka iki 1 4%
Už einamąsias sąskaitas moka 9%

wz/.,zzzzzzzzzzzz.>-zzzz/- ,z,-zv.’zzzzzr f f/f.. ft. fAf/wf/.v/imt

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA LIETUVIU NAMUOSE
MELBOURNE 
ŠEŠTAD. 10-Z VAL. 
SEKMAD. 1-3 VAL. 

TEL: 328 4957

ADELAIDE 
SEKMAD. 1 - 3 VAL.

TEL: 42 7377

SYDNEY
SEKMAD. 2 - 4 VAL.

TEL: 709 8662

A. A. , ■

ANELEI JUO D V ALKIENEI

mirus, jos vyrą Balį, sūnų Algį ir dukterį Birutę su šeimomis užjaučia 
jų liūdesyje.

ALB. Canberros Apylinkės valdyba

Amžinybėn Iškeliavus mielai draugei

A. A.
LAIMAI DEIKIENEI

liūdesio ištiktus Vytautą, Violetą, M. Migevičienę, Ireną, Alių jų 
šeimas, gimines ir artimuosius labai užjaučiam ir esame visa širdimi su 
jumis.

Tamara ir Benius Vingiliai,
E. Bltokienė,
Birutė ir Peter Hammill.

A. A. 
LAIMAI DEIKIENEI

mirus, jos šeimą, mamytę, seserį ir brolį su šeimomis giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Andriukaičių šeima. Eastwood, NSW.

A. A.
LAIMAI DEIKIENEI

mirus, skaudaus praradimo valandoje velionės šeimą ir artimuosius 
užjaučia ir kartu liūdi.

Danutė ir Stasys Skoruliai

Mirus mylimai sesutei ir svainei

LAIMUTEI DEIKIENEI,

"Sutartinės" dainininkę mielą Ireną ir Algį Dudaičius, skausme 
užjaučiame ir kartu liūdime.

"Sutartinės" dainininkės
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B A N G WO J A LIETUVIŠKOJI 
VEI K L A

Rašo Jurgis Janušaitis
Pokalbiuose, simpoziumuose, susi

rinkimuose vis dažniau ir dažniau 
girdime balsų apie mažėjančią kultū
rinę lietuvių veiklą Išeivijoje, apie 
menkėjimą kultūrinės, visuomeninės ir 
politinės veiklos darbininkų, apie 
organizacijų narių mažėjimą. Žodžiu, 
aimanuojame. Gal ir su pagrindu. Juk 
laiko dantys retina vyresniųjų gretas, 
o jaunoji karta nėra perdaug entu
ziastiška rodyti savanoriškumo minė
tiems darbams.

Tačiau iš arčiau stebint JAV ir 
Kanados lietuvių gyvenimą reikalai 
kiek pašviesėja. Dar didesniuose, o 
taip pat ir mažesniuose lietuvių 
telkiniuose, rudens ir žiemos sezo
nams atėjus, subanguoja gana stipriom 
bangom visas lietuvių kultūrinis, 
visuomeninis, politinis gyvenimas. Or
ganizacijos ima posėdžiauti, planuoti 
ir vykdyti veikimą.

O organizacijų gausai Vien Čika
goje priskaltoma virš šimto Įvairių 
organizacijų, sambūrių, grupelių ir 
t.'t. Tad, be abejo, kiekvienas junginys 
veržiasi 1 vlešesnę veiklą su geres
nėmis ar menkesnėmis programomis ar 
pasitenkindami smagiais pokyliais, 
baliais, vakarienėmis.

Bet visa tai liudija mūsų gyvastin
gumą, norą veikti, norą nepasiduoti 
pesimizmui.

štai po ranka rugsėjo mėn. 3 d. 
"Draugas". Jame yra paskelbta rengi
nių Čikagoje kalendorius. Kalendo
riuje sužymėti renginiai, rengiami nuo 
rugsėjo pradžios iki pat gruodžio 31 
dienos, iki Naujųjų metų sutikimo. 
Apytikriai paskelbta apie 80 Įvai
riausių renginių. Bet tai dar toli gražu 
nevisi sužymėti. Žinau, kad yra dar ir 
neapsiskelbusių, bet renginius ruoš.

Žvelgiant j renginius, jų pobūdi, 
tikslus matyti, kad 
apima (vairias lietuviškojo gyvenimo 
sritis. Sakysime ruošiami organi
zacijų suvažiavimai. Jų būsią net 
devyni. Sulėks ateitininkai, Mažosios 
Lietuvos atstovai, Santara-Šviesa., 
Balfo direktoriai, seselės pranciš- 
kietės, LB Vidurio Vakarų apygardos 
atstovai, lietuviai gydytojai, ir kiti.

Suvažiavimuose paprastai svars
tomi patys aktualiausi šių dienų 
lietuviškieji reikalai. Tuo pačiu Įsi
pareigojama ir naujiems suplanuo
tiems darbams. Taigi suvažiavimai 
turi savo prasmę ir rengtini.

Lapkričio mėn. Čikagoje bus plačiai 
paminėta ir Lietuvos krikšto 600 metų 
sukaktis. Iškilmingos Mišios Čikagoje 
arkivyskupijos katedroje lapkričio 
mėn. 29 d. Pagrindinis celebrantas bus 
lietuviams labai palankus kardinolas J. 
Bernardln. Lapkričio 28 d. gražioje 
Morton HS salėje koncertas, kurio 
programą atliks pajėgiausias Lietuvių 
operos choras su solistais ir simfoniniu 
orkestru. Ta proga vyks ir kiti 
kultūriniai renginiai, skirti krikščio
nybės sukakčiai paminėti. Šis Įvykis 
priskirtinas prie reikšmingųjų.

Nestokosime ir kultūrinių vakaro

A-A.
LAIMAI DEIKIENEI

staiga mirus, motiną Magdaleną Migevlčienę, vyrą Vytautą, dukrą 
Violetą su šeima, seserį Ireną, broli Al] ir visus artimuosius 
užjaučiame liūdesio valandoje.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai, Strathfield, NSW.

A. A.
LAIMAI DEIKIENEI

mirus, jos liūdinti vyrą Vytautą, dukterį Violetą, M. Migevlčienę, 
Ireną, Alių jų šeimas ir artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Lietuvių Skautų Židinys

nių, kuriose programas atliks mūsų 
kultūrininkai - rašytojai, poetai, 
menininkai. Ir šį rudeni, minint 
Margučio radijo laidų 55-tąsiassukak- 
ktuves, Margučio vedėjas, sumanusis 
organizatorius, Petras Petrulis žada 
keletą gerų koncertų su jau mums 
pažįstamomis bei naujomis meninėmis 
pajėgomis.

Čikagiškiai mėgsta pokylius, balius, 
vakarienes. Jų iki Kalėdų bus apstu. 
Beveik kiekviena organizacija tokius 
baliukus ruoš. Bet kiek blogiau, kad 
nebepasidalinama laiku ir kelios 
organizacijos tą pačią dieną, tik 
skirtingose salėse ruošia savus poky 
liūs, balius, vakarienes.

Sakysim spalio mėn. 10 d. Lietuvos 
dukterys ruošia savo pokyli labai 
kilniems labdaros tikslams Jaunimo 
centre. Tą pačią dieną šakių klubas 
Šaulių namuose ruošia banketą pami
nėti savo klubo veiklos 50, metų 
sukakti.

Spalio 24 d. Margučio radijo 
sukaktuvinis pokylis Jaunimo centre. 
Tikslas geras. Marguti išlaikyti reikia. 
Tikimasi ir iš to pokylio paramos. 
Tą pačią dieną Čikagos Anglijos 
lietuvių klubas Šaulių namuose ruošia 
savo pokylĮ. Taip pat tą vakarą Šv. 
Kazimiero Seserų rėmėjų vakarienė 
Presman Hali salėje. Toliau. Lapkričio 
mėn. 7 d. Neolltuanai ruošia savo 
šventę Jaunimo centre. Tuo pačiu 
metu Lietuvių operos pokylis Balzeko 
kultūros muziejuje. Gi Šaulių namuose 
tą vakarą savo tradicini balių ruošia 
LB Brighton parko apylinkė. Tai tik 
suminėjau keletą pavyzdžių. O tokių 
atvejų yra daug daugiau. Žinoma, 
organizacijos pasirenka joms pato
giausią laiką. Be to, tiek jų daug, kad 
neišvengiama sutapimo Ir tenka dalin
tis pokylių lankytojais. Žinoma, visų 

organizacijos, tų didžiųjų organizacijų tikslai labai 
svarbūs, visoms pinigai reikalingi, 
tačiau vykstant keliems renginiams, 
dalinai nukenčia patys rengėjai ir
organizacijų parama.

Ar kada bus suderinta, kad savait
galyje tebūtų tik vienas didesnis 
renginys ar balius sunku pramatyti. 
Greičiausia, kad to nebus pasiekta.

Vakaronėse, paprastai, būna ma
žesnės apimties programos. Dau
giausia paskaitos ar vieno kito 
klausimo svarstymai. Tai naudingi 
darbeliai.

Tik, kiek pastebima, i vakarones jau 
mažiau besusirenka kultūrinės veiklos 
entuziastų. Tik gerų programų vaka
ronės dar susilaukia didesnio dėmesio 
ir gausesnio lankytojų skaičiaus.

Trumpame rašinyje neįmanoma ap
tarti visų kultūrinių renginių, bei jų 
programų. Tačiau viena galima pasa
kyti, kad Čikagoje lietuviškojo gyve
nimo jūra stipriai banguoja, nerodo 
pavargimo žymių ir tai reikia tuo 
nuoširdžiai džiaugtis, o tokių renginių 
rengėjus sveikinti ir palinkėti ištver
mės. O taip pat ir kituose lietuvių 
telkiniuose lietuviškoji veikla dar vis 
tebėra gana gyva.

LIETUVOJE
Panevėžio miesto vidaus reikalų 

skyriaus tardymo poskyrio viršininkas 
milicijos kapitonas R. Stasiulaitis už 
kyšių ėmimą perduotas liaudies 
teismui ir nubaustas laisvės atėmimu 8 
metams, jo turtas konfiskuotas.

APGAILESTAUJA dalyvavęs 
DEMONSTRACIJOJE.

Tarp daugelio "pasipiktinimo" laiš
kų, kuriuos po rugpjūčio 23 d. 
demonstracijos Vilniuje spausdino 
vietos spauda, kaltindama "ekstre
mistus”, dalyvavusius ir kalbėjusius 
prie Adomo Mickevičiaus paminklo, 
pasirodė vienas kitas ir "apgailes
tavimas".

Tarp kitų, KGB kino-kameros 
objektyvan pateko LTSR Akademinio 
dramos teatro dekoratorius dali. 
Vytas Jančiauskas. Dabar jis, kaip 
"demokratiškiausios šalies" pilietis, 
"Tiesoje" aiškinasi, Jog ( demons
traciją jis nuėjo tik smalsumo veda
mas. "Girdėdamas kalbančius orato
rius, savo staigaus būdo vedamas, ir aš 
pasisakiau, nors pasisakyti pasiruošęs 
nebuvau” - sako bėdon patekęs 
socialistinės santvarkos šalininkas. 
"Daugiau tokiuose susibūrimuose ne
dalyvausiu..."

NAUJI BIBLIOTEKOS RŪMAI
Kaune, Radastų gatvėje, Žalia

kalnyje, atidaryti nauji miesto viešo
sios bibliotekos rūmai. Keturių aukštų 
pastate telpa vienas milijonas aštuoni 
šimtai tūkstančių tomų, (vairių 
specialybių skaitytojams yra Įrengtos 
aštuonios skaityklos.

SKAPIŠKIO MAISTO 
PARDUOTUVĖJE

"Tiesos" korespondentas (VIII.16) 
rašo: Užsukome 1 Skapiškio maisto 
parduotuvę. Jos darbo laikas, žemdir
bių pageidavimu, pratęstas viena 
valanda, ji veikia iki 20 valandos. 
Tačiau žmonėms tai menka paguoda, 
nes parduotuvės lentynos apytuštės. 
Duonos "blynai" - liežuvis neapsiver
čia jų pavadinti kepalais - guli jau 
trečia diena. Batonai irgi sunkiai 
Įkandami. Ant prekystalio stovėjęs 
majonezas buvo jau ištižęs, jo 
vartojimo laikas seniai pasibaigęs.

Nematėme čia ir pieno bei grietinės 
- tik atveža, sakė parduotuvės 
vedėja, tuoj ir išperka.

Užkalbinome žmones, at
važiavusius j Skapiškio parduotuvę iš 
"Tarybinės aušros" kolūkio. Ten 
parduotuvė uždaryta, nes trūksta 
pardavėjų. Kolūkiečiai priversti va
žiuoti 1 kaimyninių ūkių parduotuves, 
bet ir čia ne ką nusipirksi, kai duona ir 
batonai sudžiūvę, pieno, grietinės, 
mėsos, žuvies nėra...

MIRĖ RAŠYTOJAS 
ALB. ŽUKAUSKAS

Rugpjūčio 10 d. po Sunkios ligos 
mirė rašytojas ir žurnalistas Albinas 
Žukauskas. Gimęs 1912 m. sausio 25 
d. Bubelių km. Seinų apskr.

Albinas Žukauskas baigė Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnaziją ir studi

javo Vilniaus universitete bei Varšu
vos aukšt. žurnalistų mokykloje.

S*

TRUMPAI
IS VISUR

Keletas žemės drebėjimų sukrėtė 
Pietų Kaliforniją, padarydami daug 
nuostolių Los Angeles apylinkėse.

Pirmasis drebėjimas, (vykęs spalio 1 
d., pareikalavo 6 gyvybių. Jis pasiekė 
6.1 taškus Richterio skalėje. Po visos 
eilės mažesnių smūgių, spalio 4 d. 
Įvykęs drebėjimas vėl siekė 5.3 taškus 
Richterio skalėje.

Po Australijos vėliava žvejojęs 
laivas buvo Persų (lankoje užpultas 
Irako karo lėktuvo. Žuvo australas 
laivo kapitonas Robert Wilcox. Už
puolimas (vyko tarptautiniuose van
denyse, į pietus nuo Irako paskelbtos 
draudžiamos zonos. Irako vyriausybė 
pažadėjo finansinę kompensaciją Wil
cox šeimai.

Angolos marksistinė vyriausybė, su 
Sovietų S-gos parama, pradėjo didelę 
ofenzyvą prieš sukilėlius, palankius 
Vakarams. Šie sukilėliai, Dr. Jonas 
Savimbi vadovaujami, jau 12 metų 
ginasi pietinėje Angolos dalyje.

Karalienė Elzbieta II pareiškė, kad 
savo atstovu Fidži valstybėje pripa
žįsta tik generalgubernatorių Ratu 
Sir Penaia Ganilau. Ji atsisakė 
pripažinti pulk. Rabuką, kuris pakar
totinai save paskelbė valstybės galva.

Pulk. Rabuka blaškosi savo pa
reiškimuose viešumai. Kartais jis 
pasisako tuoj (vesiąs respubliką, 
kartais vėl žada pasitenkinti konsti
tucine reforma.

Rumunijos prezidentas Ceaucescu, 
neperseniausiai pašalinęs du mlniste- 
rius už "dideles klaidas", dabar vėl 
atleidžia kitus keturis ministerius.

Dalai Lamai, gyvenančiam tremtyje 
Indijoje, apsilankius Jungtinėse Vals
tybėse, Tibete prasidėjo neramumai. 
Tibetiečiai reikalauja ne
priklausomybės.

Kinijos televizija parodė riaušes 
Lhasa mieste, bet nepaminėjo, kad j 
demonstrantus buvo atidaryta ugnis.

Kašmire Įvyko rimtas ginkluotas 
susidūrimas tarp Pakistano ir Kinijos 
karo pajėgų. Indija pranešė, kad jos 
kariai atmušė pakistaniečių užpuo
limą.

Lapkričio mėn. pabaigoje Austra
lijos min. pirm. R. Hawke ir užsienio 
reikalų mln. Bill Hayden skris j 
Maskvą ’ pasimatyti su Gorbačiovu. 
Prieš tai jie aplankys keletą kitų 
valstybių.

Londone išeinąs laikraštis The 
Sunday Express" pranešė, kad Gorba
čiovas asmeniškai davė paliepimą 
Rust išleisti pas tėvus i Hamburgą. 
Rust paleis lapkričio 7 d., bolševikų 
revoliucijos 70 metų sukaktuvėse.

Laikraštyje sakoma, kad vienas 
oficialus sovietų pareigūnas pasakė: 
"Mums paaiškėjo, kad Rust yra 
nepavojingas vyrukas. Jo atskridimas 
yra nekaltas pokštas. Mes rusai nesam 
nei žiaurūs nei kerštingi žmonės".

Rust būsiąs paleistas iš pasigai
lėjimo.

A. A.
LAIMAI DEIKIENEI

iškeliavus i amžinybę, liūdesio valandoje jos vyrą, dukrą, motiną, 
seserį, broli ir Jū Seimas bei gimines užjaučia ir liūdi.

Valentina ir Balys Barkai
Laima ir Zita Barkutės
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ŠAUNIOS VESTUVĖS

Mažoje 
Wollongongo 
lietuvių kolonijoje 
reta proga tenka 
pabendrauti 
savųjų tarpe.

Rugsėjo 26 die
ną, šeštadieni, visi 
buvome sukviesti į 
vietos lietuvaitės 
Idos Budrikytės, 
vienturtės Jeannys 
ir Vytauto Budri
kių dukros vestu
ves su Michael 
Lanyon.

Dapto 
modernioje 
katalikų 
bažnyčioje aukso 
žiedus sumainė da
lyvaujant jaunosios 
ir jaunojo gimi
nėms ir gausiam 
skaičiui kviestinių 
sveClų.

Vestuvinei 
puotai jaunieji 
vietą pasirinko 
prie jūros kranto 
Fairy Meadow klu
be.

Idos dėdė prof. 
Zigmas Budrikis 
savo šeimos ir visų 
giminių vardu 
sveikino 
jaunavedžius ir

Jaunavedžiai Michael ir Ida Lanyon.

linkėjo laimingo ir sėkmingo gyvenimo.
Apylinkės pirmininkas Matas Gailiūnas linkėjo gražių 

gyvenimo vaisių - daug anūkų jaunavedžių tėvams ir 
daug laimės.

Ida yra diplomuota kulinaristė, kai Michael atstovauja 
NSW valstiją dviračių varžybose ir turi tarnybą banko 
žinyboje.

Jaunavedžiai povestuvinei kelionei išvyko j Auksinį 
pajūrį. Sugrįžę apsigyvens savo nuosavuose namuose 
Wollongonge, kuriuos nusipirko prieš vestuves.

Baigdamas visų buvusių sveCių ir 
savo vardu jaunavedžiams tariu: "Ida 
ir Michael jūs sumainėte žiedelius 
gražioje saulėtoje pavasario dienoje. 
Linkiu, kad jūsų gyvenimas kaip tos 
pavasario gėlės žydėtų ir klestėtų 
meilėje, džiaugsme, laimėje ir vienas 
kitam pasitikėjime ir pagarboje.

V. AugustlnavlCius

Brisbanas
Susirinkus į St. Marys bažnyčią 

skaitlingam būriui lietuvių, prie 
išstatytos trispalvės ir chorui giedant, 
buvo atšvęsta tautos šventės religinė 
dalis. Kun. dr. P. Bašinskas pasakė 
gilų ir jaudinantį pamokslą, pilną 
tėvynės ilgesio ir brangių prisimi
nimų. Vargonais grojo Katerina 
Einikytė - Milvydienė.

Lietuvių namuose, minėjimą ati
darė V. Stankūnas pakviesdamas Į 
garbės prezidiumą daugiausiai pasi
darbavusius žmones: kun. dr. P. 
Bašinską, B. Mikužienę, K. Milvydienę 
ir J. Kiškūną. Paskaitą skaitė Apylin
kės valdybos pirm. B. Butkus, ap
žvelgdamas Lietuvos savanorių laikus 
ir po karo partizanų veiklą Lietuvoje.

Meninę dalį pradėjo choras sudai
nuodamas "Aras" ir "Mano tėvo 
margas dvaras". Nuskambėjus dai
noms, pasirodė mergaičių tautinių 
šokių grupė, sušokdama "Subatėlę. 
Muzikos juostelei sugedus, choras 
susiorganizavo ir su daina pritarė 
šokėjoms. Moterų grupė išpildė dai
nas: "Kada palinks nuo rūpesčio 
galva" ir B. Mikužienei dainuojant

solo partiją - "Saulėlydis tėviškėje". 
Sekė gyvas šokis "Gyvataros”. Pabai
gai choras padainavo: "Žemė ginta
rinė" ir labai linksmai "Graži tėvynė 
mano".

Nuskambėjus plojimams buvo apdo
vanotos gėlių puokštėmis B. Miku- 
čienė - choro vedėja ir K. Milvydienė 
paruošusi tautinius šokius. Sekė pietūs 
ir pasilinksminimas.

IŠLEISTUVĖS
Choristai lietuvių namuose suruošė 

savo choro vedėjai B. Mikučienei 
išleistuves. Susirinkus gražiam būre
liui draugų, ir pažįstamų, prie gausiai 
apkrauto stalo, buvo pasidalinta 
įspūdžiais, palinkėta Birutei gražiai 
įsikurti Adelaidėje, ir įsijungti vėl į 
lietuvišką veiklą. Birutė dėkodama 
visiems apgailestavo, kad turi palikti 
Brisbanės padangę, bet pažadėjo 
dažnai aplankyti savo draugus. Įteikus 
dovanėlę dar ilgai buvo svečiuotasi.

Vietoj 
gėliV pagerbdami

A. A.
Laimą Deikienę

$20 auką skiriame "Mūsų Pastogei"

Martina ir Anskis Reisgiai, 
Alfords Point, NSW.

ekskursija po nepažįstamus
Marija Remienė K R A. S T U S

PASKUTINĖ KELIONĖS DIENA

Prieš ilgą kelionę gavome kiek 
ilgiau pamiegoti, o po pusryčių 
buvome laisvi tvarkytis, kaip kam 
patinka. Paskutinė proga pasivaikš
čioti Atėnų gatvėmis, stebėti judrų ir 
romantišką gyvenimą, gėrėtis baltai 
žvilgančiu klasikiniu Akropoliu ir 
jaukiais miesto pastatais, kurių bal
konai paskendę gėlėse. Mieste nedaug 
kas yra išlikę iš klasikinių laikų. 
Atėnai - modernus, verdantis Euro
pos miestas, su 4 milijonais gyventojų.

Per penkias viešėjimo dienas Atė
nuose pažinome aplinką ir be vargo 
pasiekdavom žymesnes miesto vietas. 
Tą rytą būreliais traukėme pro 
Akropolį, pakeliui "pyškinom" foto 
aparatais, išnaudojom likusius filmus. 
Sustojome prie "Vėjo" bokšto, o už jo 
užsukome į " Auksinės pilies Mergelės 
Marijos" bažnyčią, kurioje yra ste
buklinga ikona. Padavimas sako, kad 
ta ikona stebuklingai išgelbėjo graikų 
moteris, kurios nušoko nuo Akropolio 
1458 m., bėgdamos nuo turkui

Negalėjom aplenkti Plakos. Pasku
tinė proga išleisti pinigus pirkiniams ir 
suvenyrams. Šioji miesto dalis, vadi
nama Plaka, sudarė visą Atėnų miestą 
1834 m. Tai seniausia miesto dalis, gal 
500 senų pastatų ir kur buvo gyventa 
jau bronzos amžiuje. Plakoje visko 
galima rasti ir jie nepripažįsta 
"siestos", krautuvės atidarytos iki 9 
vai. vakaro. Čia yra mažesnių ir 
didesnių tipiškų graikų valgyklų. 
Dienos metu Plaka lankoma turistų, o 
vakare čia atgyja tipingas graikų 
gyvenimas: muzika, dainos, šokiai, 
vynas, kaip filme "Never on Sunday".

Mūsų viešnagė Atėnuose ėjo į 
pabaigą. Po pietų - paskutinė išvyka į 
Sounion pusiasalį. Prie viešbučio durų 
mūsų laukė gidė Aleksandra ir 
autobusas. Saulėtą popietę malonu 
stebėti gatvių vaizdus ir klausytis 
Aleksandros. Mūsų gidė gana daug 
žino, ir mes į pabaigą ją pamėgom. Ji 
nepraleido progos smulkiai papasakoti 
Mūsų Pastogė" Nr. 40 1987. 10. 12. 

apie pravažiuojamas vietas ir savo 
krašto grožį.

Šios popietės išvyka buvo lyg 
apvainikavimas mūsų buvojimo Grai
kijoj. Iki Sounion 70 kilometrų 
autostrada vingiuojąs! palei Egėjaus 
jūrą, o saulėje jūros vanduo spindėjo, 
kaip emeraldas. Pravažiavome pro 
amerikiečių apgyventą kvartalą. 
Gatvės plačios, alėjos nusodintos 
žydinčiais medžiais. Toliau už miesto 
- turtingos vilos ir gražūs priemies
čiai. Čia mėgsta gyventi profesonalai 
graikai, o dirbti Atėnų mieste. 
Graikai didžiuojasi savo kurortais, 
baltu smėliu ir žydrais vandenimis. Jie 
sako: "Niekur nėra tokio skaistaus 
dangaus, tokio permatomo vandens, 
kaip Graikijos salose".

Autobusas lipa į kalną ir prieš akis 
iškyla saulės šviesoje nušviesti kaip 
auksas tvirtovės griuvėsiai ir Posei
dono šventykla. Autobusas sustoja, o 
mes lipame į pačią tvirtovę. Ir koks 
pasakiškas grožis! Iš šios vietovės 
skaidrią dieną galima matyti septynias 
kitas salas. Pačioje viršūnėje, atrodo, 
lyg atėjome į pasaulio pabaigą! 
Rūsčios, stačios uolos nusileidžia 
tiesiai į mėlyną Egėjaus jūrą. Žen
giame palei didingą marmuro šven
tyklą, dabar išlikusią iki 15 kolonų iš 
originaliai buvusių 44. Šventykla buvo 
pastatyta 444 m. prieš Kristų, kurią 
persai vėliau sunaikino.

Pasigrožėję Egėjaus jūros panora
ma, vakarop grįžom į viešbutį. 
Kadangi tai buvo paskutinė grupės 
vakarienė kartu, vadovas Lauraitis 
visus pavaišino graikišku vynu. Ta 
pačia proga pakelėm vyno taures už 
Stasius, nes rytojaus diena yra 
gegužės 8 d.

Grupėje atsirado trys bendravar
džiai: Stasys Džiugas, Stasė Kasnic- 
kienė ir Stasė Paulionienė. Jiems 
palinkėjome ilgiausių metų. Ir taip 
geroje nuotaikoje ėmėm ruoštis kelio
nėn atgal į namus.

Beveik trejetą savaičių gyvenome 
pusi. 6

Kelionės aprašymo autorė Marija 
Remienė prie savo namų grįžusi iš 
kelionės.
kitame pasaulyje, be rūpesčių, kas 
dedasi realybėje. Gyvenome tris, 
keturis, ar net šešis tūkstančius metų 
prieš Kristų... Išvaikščioti griuvėsiai 
liudijo tų metų pasaulėžiūrą. Lipome 
per griuvėsius tų tautų, kurios kilo, 
klestėjo ir dingo. O laikas negailes
tingas, viskas praeina... Praėjo anie, 
tik paminklais paliudyti, laikai... 
Prabėgo dar greičiau mūsų trumpa, 
bet įdomi kelionė. Gegužės 8 d. 
rytą reikėjo lyg iš miego pabusti ir 
ruoštis ilgai kelionei į namus. Prieš 
pusryčius kun. Jonas Duoba atlaikė 
padėkos šv. Mišias už suteiktą laimę 
vaikščioti Kristaus išmintais takais, 
pamatyti neregėtų dalykų, gėrėtis 
praeities kultūrom ir būti dalimi to 
suraizgyto gyvenimo.

Po Mišių aukos mums Stasė padarė 
malonią staigmeną. Bekeliaudama ji 
sukūrė poemą ne tik apie matytas 
vietas, bet ir apie mus pačius. Ji 
nuoširdžiai mus prajuokino, ir ne 

vienas vėliau prašėme kopijos atmi
nimui.

Tą rytą pusryčiams gavome ryškiai 
raudonus ir žalius kiaušinius - mat, 
šiandien graikų ortodoksų Velykos. 
Lietuvišku papročiu mušėme juos 
vienas su kitu, bandydami jų stiprumą 
ir linkėdami linksmų Velykų.

Netrukus mūsų lagaminus ėmė 
rikiuoti, o mes nekantriai laukėme 
pirmos valandos. Kai pakilo lėktuvas, 
žvelgėm žemyn į 2000 išsimėčiusių 
mažesnių ir didesnių žemės lopų - 
salų, kurios sudaro Grakiją. Jautėme 
nuovargį, o prieš akis 10 valandų 
skridimo iki namų. Artėjant prie New 
Yorko, ėmėm atsisveikinti su savo 
bendrakeleiviais. Kelionėje buvo už- 
simezgusios naujos pažintys ir naujos 
draugystės. New Yorko aerodrome 
laukė mūsų išsiskirstymas, nors dides
nė mūsų dalis dar turėjome keliauti iki 
Chicagos.

Po kelionės, pasiekus Amerikos 
žemę, gali atsidusti daug lengviau. 
Pajunti laisvę ir tą gerą mūsų 
adoptuotą kraštą, ir keliauti daugiau 
nesinori, bent šiuo kartu. Viena 
bendrakeleivė sakė: "Jei dabar vežtų 
į patį rojų, prašyčiau palaukti". 
Grįžome į namus visi laimingi, 
tuščiomis kišenėmis, sunkiais suve
nyrų prikrautais lagaminais ir pratur
tėję dvasia.

Aprašyti tokią kelionę reikia akylu
mo, keliaujant viską pastebėti ir 
girdėti, o namie - laiko aprašyti. 
Visko papasakoti neįmanoma. "Drau
go" redaktoriaus paprašyta, pasida
linau savo įspūdžiais su dienraščio 
skaitytojais. Tuo pačiu aš vėl išgyve
nau visą kelionę iš naujo ir tikiu, kad, 
skaitydami šiuos kelionės įspūdžius, 
daugiau kas su manim kartu "keliavo".

Grupėje keliauti yra saugiau, o 
savų tautiečių tarpe - įdomiau..

Žmogus-gyvenimokeleivis. Kelio
nė padaro žmogaus gyvenimą įdo
mesnį ir prasmingesnį.

Pabaiga.
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" Ž ALGI RIS" BE TAURES

Milano mieste Italijoje pasibaigė 
tarpkontinentinės taurės turnyras. 
Jame dalyvavo Kauno "Žalgiris".

Atrodo, dar taip neseniai sveiki
nome "Žalgiri", sugrįžusį iš Argen
tinos su šio turnyro taure. Deja, dabar 
"Žalgiris" užėmė tik aštuntąją vietą. 
Nors vasarą i "Žalgirį" perėjo 
Vilniaus "Statybos" centro puolėjas 
Romanas Brazdauskis (205 cm), o 
šiame turnyre komandą sustiprino 
kitas "Statybos" krepšininkas Šarūnas 
Marčiulionis, be Arvydo Sabonio 
žalgiriečiai dar nesugeba laimėti prieš 
geriausias pasaulio komandas. Jie 
pralaimėjo Brazilijos Čempionams - 
"Monte Libano" krepšininkams 
• •••••••••

"KOVO" G O LFI

"Kovo" golfo sekcijos nariai. Iš kairės: Dr. Kostas Bagdonavičius, Jurgis 
Liutikas, dr. Liuką Petrauskas, Jeronimas Belkus - komandos kapitonas, 
Raimondas Jurkūnas, Vytas Burokas, Jim Pocock ir Don Atkinson.

Sydnejaus lietuvių sporto klubo 
golfo sekcija yra viena iš aktyviausių. 
Kiekvieną savaitę golfininkai praveda 
Individualines ir grupines varžybas. 
Dalyvauja turnyruose australų tarpe 
savo vietovėje ir ne kartą buvo išvykę 
į kitas kolonijas parungtyniauti lietu
vių golfo varžybose.

Sekcijai vadovauja energingas jau
nas golflninkas Jerry Belkus aktyvus 
golfo aikštėse ir sėkmingai praveda 
žaidimus gražiam būriui lietuvių 
golfininkų. Kas liečia spaudą Jerry 
labai nepaslankus, todėl beveik buvo 
nežinoma, kad "Kovo" golfininkai 
vyko į užjūrius išmėginti savo pajė
gumą su Amerikoje ir Kanados 
lietuviais.

Pačiupęs Jerry prispyriau pasi
dalinti išvykos įspūdžiais. O jų daug ir 
labai džiuginanti.

AS IVIE NINES DOVANOS

GIMINĖMS LIETUVOJE

Galima paremti savo gimines pasiunčiant jiems pageidaujamų ir 
§ naudingų dovanų.
| Siūlome šiuos praktiškus ir vertingus siuntinius, kurie yra siunčiami oro 
| paštu ir pasiekia gavėjus per labai trumpą laiką.

| SIUNTINYS 12 - 1987.
□ Vyriškas arba moteriškas bliusonas - striukė, išeiginiai marškiniai, moderni 
g bliuskutė, vilnonė gėlėta arba nailoninė skarelė, vyriškas arba moteriškas 
= nertinis.
I Siuntinio kaina pasiunčiant oro paštu $330.

SIUNTINYS 14 - 1987.
Sportinis kostiumas "Adidas" firmos arba kitokios jei klientas pageidauja, 
vyriškas arba moteriškas, vyriški arba moteriški labai geros rūšies 
sportiniai batai, puiki bliuskutė.
Siuntinio kaina pasiunčiant oro paštu $250.

Pasiunčiame ir pačių klientų sudarytus siuntinius arba sudarome tokius 
kaip klientas nurodo. Siunčiame ir ilgo grojimo plokšteles.
Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu 
paveldėtojui būdu. Z. JURAS,

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England.

(90:109), Tel Avivo "Makabiui" 
(107:109), po pratęsimo Zagrebo 
"Cibonai" (113:116) ir Vašingtono 
"Pakerz" (122:126). Vašingtono ko
mandoje žaidė lietuvių kilmės vidurio 
puolėjas Džo Arlauckas (203 cm; 
anksčiau jis žaidė už Niagaros 
universitetą). Europos Čempionų tau
rės laimėtojai Milano "Treiser Filips" 
krepšininkai, finale įveikę "Barse
loną" (Ispanija).

"Žalgirio" krepšininkai gana neblo
gai atakavo krepšį, tačiau gynėsi 
prastai. Tai kelia nerimą. Minske 
prasideda Sąjungos krepšinio čempio
natas, kuriame dalyvaus ir " Ž algirio" 
komanda. 
• •••••••••

NINKU IŠVYKA

Pirmasis sustojimas Havajuose. Ma
lonus klimatas, gražus Turtle Bay 
golfo laukas. Don Atkinson stačiai iš 
aerodromo atskubėjo į varžybas ir 
kartu su Jurgiu Liutiku pasiekė 
geriausius rezultatus. 4 B B B (Tai 
skaičius ir raidės kurias nesant 
golfininkų sunku Suprasti).

Sekantis pasirodymas Clevelande 
prasitaria Jerry ir rankas iškėlęs 
sušunka, "laimėjome"!...

Komandinėse varžybose kovlečiai 
laimėjo skirtą skydą ir pirmą vietą Iš 
devynių dalyvavusių komandų.

Rezultatai: 1-mą vietą "Kovas" 
847 (mūšiai), 2-rą Torontas I 900, 
3-čią Torontas II 907, 4-tą Cleveland 
909 ir 5-tą Chicago 911.

Sveikiname koviečius golfininkus. 
savo lėšomis pasiryžusius išvykti j 
tolimą kelionę. Laimėjusius pirmą 
vietą ir puošnų skydą.

AUKOS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDUI

$ 50 A. Šabrinskas (350), $ 40 V. 
Stagis, $ 10 (1050) E. Markonienė, 
savo dukros Aldonos Žvinakienės 
atminimui - visi iš Vic.

Iš mūsų įgaliotinio Adelaidėje A. 
Zamoiskio:
aukos vietoj gėlių pagerbiant a.a. 
Antaną Morkūną, po $ 10 J. ir S. 
Cibulskiai, V. ir B. Stalbai (50), A. 
Šerelis (130) ir V. Šulzas (15). $ 9 L. 
Siaustas (69). Po $ 5 L. Gerulaitis 
(130), K. Kaminskas (34), T. Kašaus- 
kas (15), B. Lapšienė (107), V. 
Neverauskienė (10), K. Pocius (154) 
ir Z. Stankus (30), $ 4 A. Jucius, $ 3
J. Stepanas (19). Po $ 2 S. 
Jankauskienė, A. Krivickas (7), A. 
Lendraitis (4), S. Palubinskas (7), A. 
Urnevičienė (121), K. Vilutienė ir P. 
Žutautas.

Adelaidės lietuvių aukos Tautos 
šventės proga:
$ 50 Adelaidės lietuvių katalikių 
moterų draugija (330). Po $ 20 kun. J. 
Petraitis (50), J. ir S. Bardauskai (40),
J. Donela (190), D. Dunda (89), B. ir J. 
Jonavičiai (190), M. Keršys, R. ir A. 
Kubiliai (102), J. Kutkienė (270), K. 
Raznauskas (60), Z. Stankus (50), V. 
Urbonienė (170), A.H. Vikas (135), J. 
ir V. Vosyliai (35), O. ir C. Zamoiskiai 
(85) ir A. Zamoiskis (192). Po $ 10 J. 
Abukevičius (15), S. Baltrūnas (20),
K. Dienienė (15), M. Gavėnienė (50),
L. Gerulaitis (140), A. Gučiuvienė 
(58), A. Gudelis (345), A. Jakutis 
(20), K. Karpienė (35), V. Kive- 
••••••••••

Sporti nės

"ŽALGIRIS"
Spalio 14 dieną, trečiadienį, 7 vai. 

30 min. vakare, lietuvių klube, 
Bankstowne bus rodomas filmas " Žal
girio" laimėjimas Europos taurės.

Seka svečio iš Lietuvos, talentingo 
jauno dainininko Vytauto Kernagiaus 
damos pritariant gitara.

Kviečiame visus dalyvauti.
įėjimas veltui.

Ruošia. Sydnejaus lietuvių sporto 
klubo "Kovo" valdyba.

TINKLINIS

Europos moterų tinklinio taurės 
varžybos vyko Belgijoje.

Finale Rytų Vokietija laimėjo 
taurę nugalėjusi Sovietų Sąjungą 3-2 
( 8-15; 15-9; 18-20; 15-9; ir 15-11).

SV. RASTO TYRINĖTOJU SKELBIMAS
VISŲ DALYKŲ ATNAUJINIMO 

LAIKAI
Apaštalas sako, kad atgymlmo 

laikai ateis nuo "Viešpaties veido". 
Atsižvelgiant į Rytų šalies įprotį šitas 
pareiškimas reiškia, kad Dievo malonė 
sugrįš į žmones. Taigi pilna šitų 
apaštalo žodžių reikšmė yra toki, kad 
antrajame Kristaus atsilankyme grįž
tančioj! Dievo malonė pradSs rodytis 
žmonėms, nes turi ateiti laikas, kuriuo 
jo veidas apšvies žmoniją, palaimins 
paklusniuosius ir sugrąžins Jiems senai 
prarastuosius Edeniškus namus.

Apaštalas skelbia, kad visi šventieji 
Dievo pranašai pranašavo apie busi
muosius atstelgimo Laikus. Dovidas 
buvo vienas iš šitų pranašų ir jis daug 
ką pasakė apie tuos dalykus. Savo 
trisdešimtoj Psalmėje, 5-je eilutėje, 
jis kalba apie grįžtančią Dievo 
malonę. Štai jo žodžiai: "Nes jo 
rūstybė per valandą, o jo malonumas 
per visą gyvenimą. Vakare randasi 
verksmas, rytmetį linksmybė". Dievo 
rūstybė prieš žmoniją prasidėjo tada, 
kai pirmutiniai mūsų gimdytojai 
nepaklausė jo įstatymo. Pasekmėse jie

rienė (60), J. Langevičius (32) V. ir M. 
Neverauskai (135), C. Paulėnas (41), 
G. Pečiulienė (60), V. Petrėnas (12), 
J. Poškus (179), S. ir P. Pusdešriai 
(100), J. Stačiūnas (20), A. Stakaitis 
(80), A. Stankevičius, O. Sudintienė
(20) ir A. Vidugiris. $ 9 V. Morkys
(21) . $ 7 J. Stankevičius (42). Po $ 6 B. 
Nemeika ir A. Visockienė (100). Po $ 
5 P.I Bakšys (19), J. Balaitis (10), F. 
Damasevičius (10), V. Germanas, 
L. V. Gudiškis (25), A. ir J. Janilioniai, 
V. Janulis (22), T. Kašauskas (20), E. 
Kervelienė (15), B. Masionis (22), M. 
Page, C. Pečiukaitis, L. Pimpė (12), B. 
Rainys (6), O. Riškienė (18), J. 
Rupinskas (18), J. Siurblys (27), A. 
Staugaitis (15), J. Stepanas (24) ir V. 
Vitkūnienė (94). $ 4 P. Laucas (14). $ 
2 G. Opulskienė (8).

Sveikiname naujus šimtininkus R. ir 
A. Kubilius ir S. ir P. Pusdešrius.

Ačiū visiems aukotojams ir aukų 
rinkėjams.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

• •••••••••
N uot.rupos

Trečią vietą užėmė Čekoslovakija 
įveikusi Bulgariją iš trijų setų: (15— 
10; 15-10 ir 15-12).

TENISAS
Indija 3 - Australija 2

Lauko teniso Davis taurės turnyre 
Australija pralaimėjo Indijai ir iškrito 
iš turnyro.

Indija laimėjusi prieš Australiją 
trečią kartą pateko į Davis taurės 
varžybų finalą.

ADELAIDĖJE
"Vyties" sporto klubo mišri krepši

nio komanda užbaigė žiemos sezono 
turnyrą trečioje vietoje.

Paskutinės žaidynės pralaimėtos 
vienu tašku, 31-32 

buvo nubausti mirtimi ir išvaryti iš 
savo tobulų Edeniškų namų. Kadangi 
jų vaikai gimė netobuli, todėl mirties 
bausmė perėjo ant jų ir ant visos 
žmonijos. Visas pasaulis turėjo pergy
venti liūdesio ir mirties naktį.

Nors šitas Dievo rūstybės parody
mas nusitęsė daugiau, kaip per šešis 
tūkstančius metų, vistiek palyginus su 
amžinumu ir su ilgai pasiliekančiais 
Dievo palaiminimais, tai buvo tik 
"valanda", ir tokiuose prityrimuose 
žmogus pasiliko tik per kelis trumpus 
metus, nuo lopšio iki karsto.

Šitas Dievo nemalonės nakties 
laikas nepasiliks ant visados. Bet 
Dievas atgręš savo veidą į žmoniją. 
Pirmiausia jo malonė buvo parodyta 
siunčiant .savo Sūnų būti žmogaus 
atpirkėju ir aiškiau ji parodoma 
siunčiant jį antrą kartą atsteigti 
žmoniją, kurią jis atpirko. Dovidas dar 
priduria: "Jo malonume gyvenimas", 
kas reiškia, kad Dievui atkreipus savo 
veidą i žmoniją, ligos ir mirtis turės 
paliauti. Tuomet ilgoji nuodėmės, 
sielvarto ir mirties naktis pasibaigs 
linksmybės rytu.

Mylį Ueąą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bašins
kai, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI" 

AUKOJO:

Paul ir Elena Birkmaniai Qid. $ 5 
R. Pocius s.A $ 5
R. Šarkis vic. $ 5
D. Bogušienė NSW $ 6
R. Ragauskas vic. $ 5

Geelong e
Spalio 18 d., sekmadieni 2 vai. p.p. 

šaukiamas ALB Geelongo Apylinkės 
visuotinas susirinkimas, kuris Įvyks 
Geelongo lietuvių Bendruomenės sa
lėje. NUstatytu laiku nesusirinkus 
reikalingam narių skaičiui, tai toje 
pačioje vietoje, puse valandos vėliau 
bus šaukiamas antras susirinkimas, 
kuris bus teisėtas esant bet kuriam 
narių skaičiui.

DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo atidarymas, 2. Prezi
diumo sudarymas, 3. Praeito susirin
kimo protokolo skaitymas. 
Pranešimai:
Apylinkės valdybos pirmininko, iždi
ninko, Kontrolės komisijos, Garbės 
teismo, organizacijų.
Diskusijos dėl pranešimų. Kultūriniai 
reikalai. Klausimai ir sumanymai. 
Susirinkimo uždarymas.

Maloniai kviečiame visus Geelongo 
lietuvius šiame susirinkime skaitlingai 
dalyvauti.

Geelongo Apylinkės valdyba.

MELBOU RNE
Gintaro Tautinių Šokių Grupė 

kviečia visus atsilankyti į ruošiamą 
VAKARONĘ 

kuri įvyks spalio 24 d. Lietuvių 
namuose. įdomi programa, skani 
vakarienė, turtinga loterija. Vakarie
nės kaina $ 7-00. Savo atsilankymu 
paremsite mergaičių tautinių rūbų 
įsigijimą.
Pradžia 6 vai. vakare. Stalus užsisa
kyti pas D. Mockienę, tel: 458-1079 
arba D. Brovedani, tel: 435 -1585.

Tautinių šokių Grupė "Gintaras"

BRISBANE
WARANA" FESTIVALIS

Tautinių šokių grupė ir choras, 
buvo pakviesti dalyvauti Waranos" 
visų tautų koncerte, kuris įvyko 
miesto Rotušės salėje. Tarpe 17 
tautų, lietuvių grupė pasirodė su 
dviem šokiais. Chorui pritariant gyvai 
sušoko "Subatėlę" ir "Gyvatarą". 
Publikos buvo šiltai priimti, o ypatin
gai kai sutrūkus karoliams, pasipylė 
gintarėliai į visas puses, kurių 
nebepasisekė surinkti. Atrodo publika 
išgaudė kaip suvenyrus. Koncertas 
buvo tvarkingai pravestas, visų tau
tybių šokėjai ir dainininkai puikiais - 
blizgančiais rūbais išsipuošę, šoko ir 
dainavo prie dviejų su puse tūkstančio 
žiūrovų.

Tuo pačiu metu "Waranos" savaitė
je, veikė visų tautų paroda, kur ir 
lietuviai turėjo įruošę savo skyrių. 
Labai puikių medžio drožinių išstatė 
P. Andriulis. Jis labai gabus drožinė
tojas, padaręs kankles ir stakles 
audimui. Jo žmona audžia audinius 
tautiniais motyvais. Parodą paruošė ir 
prižiūrėjo Lucku ir Andriulių šeimos 
ir M. Butkienė.
"Mūsų Pastogė" Nr. 40 1987. 10. 12.

SYDNEJUJE
KULTŪRINĖ POPIETĖ

Spalio 18 d., sekmadienį, 3.30 vai. 
p.p. Lietuvių namuose Bankstowne 
Akademinio skautų sąjūdžio Sydnejaus 
skyrius savo tradicinės metinės 
šventės proga rengia viešą kultūrinę 
popietę. Programoje du pašnekesiai.

Eglė Žižytė-Garrick
"Lietuviškos organizacijos ir 
jaunieji", ir Dr. Vida Viliūnaitė - 
"įspūdžiai iš ligoninės praktikos 
Kenijoje, (Afrikoje).

Po minėjimo visų dalyvių draugiška 
kavutė.
Maloniai kviečiame visus Sydnejaus 
lietuvius atsilankyti.

Akademinio skautų sąjūdžio 
Sydnejaus skyrius

Sydnejuje lietuvio mokestį galima 
sumokėti Lietuvių klubo bibliotekoje 
ir "M.P" redakcijoje.

PAVERGTU TAUTŲ KOMITETE

Spalio 6 d. posėdyje Estų namuose 
buvo aptarti metinio Pavergtų Tautų 
baliaus reikalai. Šis balius įvyks 31 d. 
šeštadienį, Lenkų klube, Ashfielde, 
pradžia 7 vai. vak. Vieta šioje salėje 
yra ribota, tad prašome įsigyti bilietus 
iš anksto pas A. Kramilių.

Šis vakaras ruošiamas Pavergtų 
Tautų komiteto iždo papildymui. 
Laukiame fantų šio vakaro loterijai iš 
lietuvių tarpo.

Posėdyje dalyvavo teisininkas G. 
O'Gorman, kuris informavo narius dėl 
akcijos prieš Australijos valdžios ir 
Sovietų Sąjungos sutarties dėl ta
riamų karo nusikaltėlių. Pranešimas 
tilpo Sovietų spaudoje po apsilankymo 
Mr. Greenwood Maskvoje. The "Can
berra Times" rugsėjo 30 d. laidoje 
talpino straipsnį tokia antrašte: 
AGREEMENT REACHED WITH SO
VIETS ON WAR CRIME TRIALS.

Mr. Greenwood tarėsi su sovietais 
deportavimo ir Australijos pilietybės 
atėmimo reikalais. Teisininkas G. 
O’Gorman patarė reikalauti teksto 
šios sutarties, pasiremiant Freedom of 
Information act. Teisininkas klausė, 
ar yra organizuojamos lėšos ginti 
teisman patrauktus bendruomenių 
narius. Ragino jau iš anksto tartis su 
teisininkais, kurie turi supratimą ir 
žino istoriją iš tų laikų. G. O'Gorman 
abejoja ar bus galima įstatymo 
pravedimą sustabdyti parlamente dėl 
nežinomos demokratų laikysenos šiuo 
reikalu. Yra ir liberalų senatorių, 
kurie nėra mūsų draugai.

A. Kramilius, 
Lietuvių atstovas Pavergtų 

Tautų Komitete.

P E R T H E
Tautos šventės minėjimą Perthe 

Apylinkės valdyba suruošė rugsėjo 13 
d. Šv. Mišias laikė kun. P. Pitzen. Po 
pamaldų buvo bendri pietūs ir 
minėjimas Lietuvių namuose. Paskaitą 
skaitė S. Kuzmickas. Vytenis Radzi- 
vanas paskaitė apie erelį - paukščių 
karalių. Petras Čekanauskas kalbėjo 
apie kairiųjų pastangas, kad Australi
joj būtų uždarytos amerikiečių laivy
no bazės. Gintaras Radzivanas papa
sakojo apie "Neringos" stovyklą 
Amerikoje. Mišrus choras padainavo 
dvi dainas, dirigavo V. Skrolys.

Minėjimą pravedė Apylinkės pirmi
ninkė E. Petrukėnienė. Jai neseniai 
suėjo 80 metų, taigi buvo apdovanota 
gražiai žydinčia gėle vazone ir 
sugiedota "Ilgiausių Metų", 
pusi. 8

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE BANKSTOWN Tel. 708 1414

Spalio 14 d, trečiadieni 7 val.30 p.p.
Filmų vak a:

Žalgirio laimėjimas Europos taurės. įėjimas veltui. 
Ruošia Sydnejaus lietuvių sporto klubo "Kovo" valdyba.

Spalio 18 d., sekmadienį, 2.30 vai. p.p. šių metų paskutinis

U R G U
Puiki nuotaika, vertingi laimikiai.

Spalio 25 d., sekmadienį 2. vai. p.p.
Perisi ninku Popietė

Programoje: Linksmieji broliai - tautiniai šokiai - loterija, 
įėjimas visiems tik 3 doleriai.

Spalio 31 d., šeštadienį, 8 vai. vak.

Paskutinės mados. įėjimas 8 doleriai.

Dėmesio, dar yra narių neapsimokėjusių nario mokesčio. 
Paskutinis terminas spalio 31 diena.

Gruodžio 20 dieną, sekmadienį, 2.30 vai. p.p. klubo narių vaikams, iki 12 
metų amžiaus rengiama Kalėdų eglutė.
Prašome tėvus užregistruoti savo vaikus iki lapkričio 15 dienos, pranešant 
vaikų vardus ir amžių ir savo nario numerį.
Žinios reikalingos parenkant valkams tinkamas dovanas.

Dainos chore
"Mūsų Pastogės" nr. 38 tilpo Dainos choro veiklos aprašymas, kuriame yra 
įvelta klaida. Paskelbta: "Pagerbdama a.a. Vytautą Bernotą velionio žmona 
Laima su šeima Dainos chorui paaukojo $50?' Turėtų būti: velionio uošvė V. 
Rušiėnė paaukojo Dainos chorui $50, Velionio žmona, Laima su šeima 
paaukojo $100, pagerbdama vyro ir tėvo atminimą ir atsidėkodama Dainos 
chorui už giedojimą laidotuvėse.

Dainos choro valdyba giliai užjaučia skausme likusius ir nuoširdžiai dėkoja 
Laimai Bernotienei su šeima bei velionio uošvei V. Rušienei už aukas.

Dainos choro valdyba.

Jeigu nori 1988 m. nuvykti į Lietuvą - pasinaudok mūsų patarnavimu. 
Kainos pigiausios, sąlygos geriausios!

EASTERN EUROPE TRAVEL
BU REAU

75 King St. 3-člas aukštas - kamb. 305 Sydney, NSW. Tel. (02) 262 1144,

koooooooooooocooooowooooooomgooooooomo

PRANEŠIMAS

Spalio 25 d., sekmadieni, lietuvių namuose, Bankstowne ruošiame tradicinę 
metinę

P O 1’1 E T Ę
Programoje: Linksmieji broliai, tautiniai šokiai. Pradžia 2 vai. p.p. 
Kviečiami skaitlingai dalyvauti ir praleisti popietę pensininkų tarpe.

įėjimas trys doleriat
Sydnejaus Pensininkų klubo valdyba 

ooBoeooaoeeoooMaeeooooMoooooooeeoooMKM 
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